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Voor u ligt de schoolgids voor het schooljaar 2022/2023  
van Stichting Zuiderbos locatie Veldhoven.

Onze school heeft drie locaties; één in Helmond, één in 
Veldhoven en één in Vught. Op alle locaties werken we 
intensief samen met het Centrum voor kinder- en jeugd-
psychiatrie Herlaarhof. Waar nodig is er samenwerking  
met andere zorginstellingen.

Wij vinden het belangrijk dat leerlingen zich veilig voelen 
op Zuiderbos en goed in ontwikkeling komen. De aandacht 
gaat uit naar de individuele behoefte van de leerling: wat 
moeten we aanbieden zodat hij/zij de juiste volgende stap 
kan maken?

In deze schoolgids informeren wij u over de doelstelling, 
opzet en inhoud van het onderwijs op Zuiderbos. We vertel-
len u over ons onderwijs en hoe de zorg voor de leerlingen
is geregeld. U krijgt een idee van de organisatie, de dage-
lijkse gang van zaken en de schoolregels. Ook vindt u een 
overzicht van de medewerkers en de schoolvakanties.

Zuiderbos is een school volop in groei en ontwikkeling. 
Samen met u werken we met veel plezier en deskundigheid 
aan de ontwikkeling van uw kind. Wij willen dat ons motto 
‘ik mag ik, jij mag jij zijn’ elke dag opnieuw door kinderen, 
ouder(s)/verzorger(s) en medewerkers wordt gevoeld.

Zijn er na het lezen van deze schoolgids nog vragen of  
opmerkingen, dan horen we dat graag!

Wij wensen u, onze leerlingen en de medewerkers een  
heel fijn schooljaar.

Liesbeth van den Oever
Bestuurder
Stichting Zuiderbos
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1.1 SCHOOLPROFIEL

Zuiderbos is ontstaan uit het Centrum voor Kinder- en Jeugdpsychiatrie Herlaarhof in Vught. 
Sinds 1984 is Zuiderbos – tot halverwege 2017 ‘de Zwengel’ genaamd – officieel een school. In 
2001 zijn wij samen met Herlaarhof een locatie in Veldhoven gestart. In 2010 kwam onze locatie 
in Helmond daar nog bij.

Dit betekent dat Zuiderbos drie locaties heeft en dat de leerlingen afkomstig zijn uit de regio’s 
’s-Hertogenbosch, Oss/Veghel/Boxmeer, Eindhoven/De Kempen, Helmond/Peelland, Venray, 
Venlo, de Bommelerwaard en een enkele keer van daarbuiten. Op 1 oktober 2021 had onze 
school 510 leerlingen. 370 in Vught, 70 in Veldhoven en 70 in Helmond.

Zuiderbos is een gespecialiseerde school voor onderwijs op basis- en voortgezet onderwijs-
niveau. Onze leerlingen zijn tussen de 6 en 20 jaar. Wij bieden onderwijs aan voor kinderen met 
ernstige onderwijsbeperkingen die te maken hebben een psychiatrische stoornis of  
een vermoeden daarvan. Op de locaties Helmond en Veldhoven hebben we geen kleuters tenzij 
er maatwerk mogelijk is. Binnen onze school zien we grote verschillen aan psychiatrische 
problematiek. Het intelligentieniveau varieert ook enorm: van licht verstandelijk beperkt tot 
hoogbegaafd. De leerlingen van Zuiderbos zijn voornamelijk afkomstig van de dagkliniek of 
polikliniek van Herlaarhof. We werken ook samen met andere gespecialiseerde geestelijke ge-
zondheidszorg (ggz). Een uitzondering hierop vormt de havo-afdeling op locatie Vught. Leerlin-
gen kunnen hier ook terechtkomen via een toelaatbaarheidsbepaling van het samenwerkings-
verband passend onderwijs.

Missie
Onze missie is de verstoorde of gestagneerde ontwikkeling bij kinderen en jongeren die drei-
gen vast te lopen of vastgelopen zijn weer op gang te brengen. Wij zorgen ervoor dat zij weer 
kunnen functioneren bij ons op school, op de school van herkomst of binnen een andere vorm 
van onderwijs. Ook begeleiden wij jongeren richting de arbeidsmarkt. Dit doen wij met de juiste 
zorg en aandacht voor iedere unieke leerling. Ons motto is:

‘IK MAG IK, JIJ MAG JIJ ZIJN’
We zien bij onze leerlingen dat verschillende factoren bijdragen aan de verstoorde of gestag-
neerde ontwikkeling. Daarom werken we vanuit een multidisciplinaire aanpak. Door verschil-
lende manieren van werken en denken te combineren, helpen we onze leerlingen vooruit.  
Dat vraagt om een deskundig team: een team dat continu in ontwikkeling is en beschikt over de 
juiste kennis en expertise voor passend onderwijs.

Visie
Wij werken vanuit het ‘biopsychosociaal model’. Dit model kijkt naar de biologische, psycho-
logische én sociale factoren in het leven van een leerling. Ieder individu ontwikkelt zich binnen 
een sociale omgeving. Die sociale omgeving en dat ontwikkelingsproces beïnvloeden elkaar. 
Raakt hierin iets verstoort, dan is er hulp nodig. Ons onderwijs biedt die hulp.

We werken intensief samen met Herlaarhof en andere gespecialiseerde ggz.  
Het onderwijs en de behandeling zijn één afgestemd geheel. Alles gericht op de leerling als 
individu: ‘één kind, één plan’. De verantwoordelijkheid voor het onderwijs ligt bij Zuiderbos,  
de verantwoordelijkheid voor de behandeling bij de zorginstelling. Door goed overleg zorgen we 
voor de best mogelijke samenwerking.

1.2 MISSIE EN VISIE
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*Waar wij in deze schoolgids over ‘ouders’ spreken, wordt ‘ouders/verzorgers’ bedoeld.

Waar staan wij voor als school? Wat zijn onze kernwaarden? Drie principes zijn leidend  
voor ons.

Ik werk samen
‘Eén kind, één plan’ staat voor het verbinden van onderwijsdoelen met zorgdoelen.  
Wij organiseren en ontwikkelen ons onderwijs in samenwerking met onze zorgpartners  
en het onderwijsveld. We werken vanuit drie domeinen: onderwijs, zorg en gezin.  
Ouders/verzorgers* zijn essentieel om vooruitgang te boeken.

Ik ga op zoek
Onze medewerkers gaan elke dag op zoek naar de beste aanpak voor een kind dat uit balans 
is of uit balans dreigt te raken. Dit doen wij met respect voor de authenticiteit van elk kind. 
Met aandacht en zorg creëren wij veiligheid. We werken zorgvuldig en zijn eerlijk. Onze  
medewerkers zijn experts in hun vakgebied. 

Ik heb klasse
Zuiderbos heeft jarenlange ervaring met het verzorgen van onderwijs aan leerlingen met 
psychiatrische problemen. Onze school verlegt grenzen, is vooruitstrevend en beschikt over 
de juiste kennis en expertise om ouder, kind of organisatie verder te helpen. Zuiderbos is 
steeds op zoek naar mogelijkheden om vanuit haar expertise mede inhoud en vorm te geven 
aan passend onderwijs

Onze school heeft een algemeen bestuurder die de algehele leiding heeft en eindverant-
woordelijk is. Iedere locatie heeft daarnaast een directeur. De directeuren zijn verantwoorde-
lijk voor de onderwijsontwikkeling op de desbetreffende locatie. 

Raad van toezicht
De Raad van toezicht is de Stichting Zuiderbos. Deze stichting is Bijzonder Neutraal en heeft 
één school onder zijn beheer. Alle locaties vallen dus onder één school.

De Raad van Toezicht bestaat uit:
Dhr. J. van den Heuvel  Voorzitter
Dhr. R. Peijnenburg Lid
Mw. I. Melis Lid
Dhr. B. van Bruxvoort Lid
B. Rombouts Lid

Commissie van begeleiding (cvb)
Op elke locatie is een commissie van begeleiding (cvb) aangesteld. De cvb bestaat uit de  
directeur, de intern begeleiders/zorgcoördinatoren, de gedragswetenschapper. 

De leden van de cvb begeleiden en ondersteunen de leerlingen en docenten. Bij aanmelding 
van de leerling kijken zij of hij/zij aan de toetsingscriteria voldoet (zie 2.1). Ze volgen het  
ontwikkelingsproces van de leerlingen en kijken of de individuele onderwijsvraag wordt  
beantwoord. Hiervoor gebruiken zij het zogenaamde ‘ontwikkelperspectief’ (OPP). Het OPP 
wordt opgesteld door de gedragswetenschapper, de intern begeleider/zorgcoördinator en de 
mentor. Vervolgens wordt dit met u als ouder en uw kind doorgenomen, waar nodig aange-
past en door u ondertekend (zie 3.1). Zijn er andere deskundigen nodig, dan nodigt de cvb 
hen uit om aan te schuiven bij het overleg.

1.3 IDENTITEIT

1.4 DIRECTIE
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Bij Zuiderbos werken we met gevoelige persoonsgegevens van onze leerlingen. Natuurlijk 
gaan we daar zorgvuldig mee om. Wij gaan verantwoord om met alle persoonsgegevens 
en zorgen ervoor dat de gegevens van onze leerlingen, ouder(s), verzorger(s) en collega’s 
beschermd zijn tegen verlies, vernietiging, ongeautoriseerde toegang, ongeoorloofd gebruik, 
veranderingen, of terbeschikkingstelling.

Om samen de ontwikkeling van uw kind zo goed mogelijk te ondersteunen, is het nodig om 
met elkaar gegevens uit te wisselen. Wij maken met ouder(s) en verzorger(s) afspraken over 
het delen van de gegevens van onze leerlingen met de zorgpartners waarmee wij samenwer-
ken en vragen altijd toestemming voor het uitwisselen van deze gegevens. We delen en 
ontvangen alleen die gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van onze onderwijskun-
dige taken. Ouders zijn op de hoogte over welke gegevens het gaat. 

Wij vragen expliciet toestemming voor het gebruik van beeldmateriaal van onze leerlingen 
en medewerkers.

Voor meer informatie verwijzen wij naar ons privacyreglement en privacystatement op onze          
website.

8
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2.1  PROCEDURE TOT INSCHRIJVING

Een leerling wordt op Zuiderbos aangemeld via Herlaarhof of een andere gespecialiseerde ggz 
waar we mee samenwerken. 

Bij de toelating van een leerling op Zuiderbos hanteren wij de volgende toetsingscriteria*:

 • er is sprake van een psychiatrische problematiek of een vermoeden daarvan;
 • er is sprake van een integrale benadering volgens het uitgangspunt één kind – één plan;
 •  plaatsing is op moment van aanmelding op een andere vorm van onderwijs niet haal-

baar/niet realiseerbaar;
 • de leerling is beheersbaar binnen de setting van Zuiderbos;
 •  de onderwijsvragen van de leerling moeten aansluiten bij het niveau van het onderwijs-

aanbod van Zuiderbos;
 
Als de leerling is aangenomen moet het aanmeldformulier getekend worden door de ouders 
voor de leerling daadwerkelijk kan starten. 

*de wet passend onderwijs artikel 71c
10
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2.2  BASISONDERWIJS

Het basisonderwijs is bestemd voor leerlingen van groep 3 t/m groep 8 (geen kleutergroep). 
Elke groep wordt geleid door een groepsleerkracht en een onderwijsassistent/leraaronder-
steuner. 
De leerlingen krijgen zoveel mogelijk les in de eigen groep en van de eigen leerkracht. 

Leerlingbegeleiding
Het team van het basisonderwijs wordt begeleid door een intern begeleider en een  
gedragswetenschapper. Deze begeleiding is een wekelijks overleg.

We gaan uit van twee ontwikkelingsniveaus:

Aanvankelijk leerniveau
Dit is het lees-, taal- en rekenniveau dat de leerling heeft als hij/zij bij ons op school komt.  
We werken met leergroepen en waar nodig met een individueel rooster.

Voortgezet leerniveau
Dit is het niveau dat de leerling na verloop van tijd heeft bereikt. Deze leerlingen krijgen  
een klassikaal rooster. Is het nodig, dan werken we met een individueel rooster. Ook kunnen 
leerlingen voor bepaalde vakken ingedeeld worden in leergroepen.
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2.3  COLLEGE

Het college (12 t/m 20 jaar) gaat uit van twee ‘bestemmingen’ voor de leerlingen.  
Die bestemmingen noemen we ‘uitstroomprofielen’. Er zijn twee profielen:
1. Uitstroomprofiel vervolgonderwijs.
2. Uitstroomprofiel arbeidsmarkt.

Binnen uitstroomprofiel ‘vervolgonderwijs’ zijn er drie opleidingsroutes:

Praktijk- en werkvoorbereidende route
Dit (leer)traject bereidt leerlingen voor op het werkende bestaan of een mbo 2 opleiding. Wij 
begeleiden leerlingen bij het ontwikkelen van werknemersvaardigheden en het maken van een 
beroepskeuze. Wil de leerling doorstromen naar het mbo, dan laat hij/zij met  
toetsen en deelcertificaten zien mbo-niveau aan te kunnen. Stages maken onderdeel uit  
van dit traject.

Leerweg vmbo 
Het niveau van de leerstof loopt van vmbo-b tot en met vmbo-t, leerjaar 1 t/m 2. Vanaf leerjaar 
3 kiest de leerling tussen de arbeidsmarkt, of het behalen van certificaten om toegelaten te 
worden tot het mbo. Waar mogelijk werken we met leergroepen. 

Leerweg havo/vwo 
Op de locatie Veldhoven organiseren we havo/vwo-onderwijs tot en met het tweede leerjaar. 
Gezien de kleinschaligheid van onze locatie werken we met een individueel rooster en waar 
mogelijk werken we met leergroepen.

De doelstellingen en methodieken voor de verschillende niveaus en vakgebieden vindt u in  
het schoolplan op onze website en op elke locatie.

2.4 TRAJECTGROEP

Binnen Zuiderbos Veldhoven bestaat er een speciaal onderwijs-/zorgprogramma: de trajectgroep. 
Deze groep is bedoeld voor leerlingen waarvan de Commissie van Begeleiding (CvB) bepaalt dat 
instroom in de reguliere groepen binnen Zuiderbos (nog) niet passend is.

Geregeld is er sprake van een geringe belastbaarheid al dan niet in combinatie met (ernstig) school-
verzuim. Binnen de trajectgroep staat het onderwijskundig diagnostisch proces centraal en wordt 
aan de hand van observaties, interventies en resultaten in een periode van 12 weken de onderwijs-
kundige en sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerling in beeld gebracht om te bepalen welke 
perspectiefmogelijkheden een leerling heeft (onderwijs, arbeid of dagbesteding). Daarbij wordt ook 
uitspraak gedaan over de ondersteuningsbehoeften van de leerling. Het doel is om ervoor te zorgen 
dat de leerling (weer) in een goed schoolritme komt, in nauwe samenspraak met behandelaar en 
ouders, en actief toe te werken naar functioneren in groepsverband binnen of buiten Zuiderbos. 
Voor iedere individueel geplaatste leerling geldt dat de benadering en aanpak in beginsel maatwerk 
is, maar dat de leerling wel deel uit kan maken van en kan functioneren binnen een groep. 

Deze groep is drie dagen in de week geopend, verspreid over de week, van 8.30-14.15 uur. Plaatsing 
geschiedt aan de hand van een integraal behandelplan en wordt beoordeeld en gevolgd door de 
Commissie van Begeleiding. 
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Onze school biedt bij uitstroom van de leerling begeleiding aan. De nazorg wordt in  
principe gedaan door de intern begeleider/ondersteuningscoördinator en/of de mentor van de 
leerling. Met instemming van ouders, gaat het ‘ontwikkelperspectief’ (OPP) tijdens een goed 
overdrachtsgesprek naar de ontvangende school. 

Heeft de leerling voor langere duur ondersteuning nodig vanuit Zuiderbos, dan schakelen we 
een traject begeleider in. De trajectbegeleider maakt afspraken over de begeleiding met de 
ontvangende school en het samenwerkingsverband.

Na twee jaar gaan we na of de leerling nog naar de ontvangende school gaat en op een  
wenselijk niveau zit.

Jongeren in beeld – nauwe samenwerking van scholen en gemeente
De scholen en gemeentes in de regio werken nauw samen om jou te volgen wanneer je over-
stapt  naar vervolgonderwijs, werk of dagbesteding. Zo houden we je in beeld. En zorgen er 
samen voor dat je op de goede plek komt en/of blijft. Wanneer dat nodig is geven wij je daarbij 
ondersteuning. 

Wat betekent dat voor jou?:
• Vanaf 16 jaar neemt de school jouw gegevens automatisch op in een digitaal volgsysteem. 
Dit systeem heet Intergrip.
• Het volgsysteem bestaat uit twee delen:
In het eerste deel staat alleen of je gaat uitstromen naar onderwijs, arbeid of dagbesteding. 
Ook  houden we bij wat je vervolgstappen zijn.
In het tweede deel zetten we extra persoonlijke informatie. Bijvoorbeeld waar je goed in bent, 
waar je hulp bij nodig hebt en andere bijzonderheden. Voor dit deel moet je toestemming 
geven. 
• Jouw gegevens zijn alleen in te zien voor mensen die direct betrokken zijn bij jouw loop-
baan, zoals school, gemeente of iemand die jou naar werk begeleidt.
• Binnen de regio volgen we je tot maximaal 23 jaar.

In het schooljaar dat je uitstroomt krijg je meer informatie over dit volgsysteem.
Wil je al eerder meer informatie, neem dan contact op met de zorgcoördinator. 

2.5 DOORSTROOM

2.6 INTERGRIP
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3.1  ONTWIKKELPERSPECTIEF (OPP)

Al onze afdelingen werken met ontwikkelingsperspectieven (OPP’s). Het OPP wordt opgesteld 
door de gedragswetenschapper, de intern begeleider/ondersteuningscoördinator en de men-
tor. Vervolgens wordt dit met u en uw kind doorgenomen, waar nodig aangepast en door u  
ondertekend. Het OPP richt zich op een brede en optimale ontwikkeling van de leerling.  
We brengen belemmerende én bevorderende zaken in kaart, beschrijven waar we aan werken 
en op welke manier we dit doen. Ook stellen we vast wat we bereikt willen hebben wanneer  
de leerling onze school verlaat: het uitstroomperspectief. We evalueren de voortgang tussen-
tijds en stellen de doelen bij als het nodig is. Het OPP is de leidraad tijdens het hele verblijf  
op Zuiderbos. Het OPP wordt minimaal twee keer per jaar met u en uw kind geëvalueerd. 
Hierbij staan wij stil bij de totale ontwikkeling van uw kind en wordt er besproken welke bij-
stellingen eventueel nodig zijn. 

Alle leerlingen op Zuiderbos vragen om speciale hulp. Wij volgen hun ontwikkeling en  
leggen deze vast in een zogenaamd ‘leerlingvolgsysteem’. Om de vorderingen goed in beeld 
te krijgen, toetsen we uw kind twee keer per jaar. Op de ‘activiteitenkalender schooljaar 
2022/2023’ is te zien welke toetsen wanneer worden afgenomen.

Het toetsen van leerlingen met leerstoornissen of leerproblemen gebeurt in afstemming  
met de intern begeleider/ondersteuningscoördinator, remedial teacher en gedragsweten-
schapper.

De locaties zijn in het bezit van toetsprotocollen. U vindt deze op de website.

Leerlingen van Zuiderbos kunnen remedial teaching (rt) krijgen. Een remedial teacher (ook 
wel rt’er) biedt extra ondersteuning aan leerlingen met leerproblemen/leerstoornissen, reke-
ning houdend met hun onderwijsbehoefte. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om ondersteuning op 
het gebied van taal. Voor rekenen hebben we een dag in de week een rekenspecialist in huis 
voor de beleiding van leerlingen. Dit is gestart in het schooljaar 2021-2022 en wordt voortgezet 
in schooljaar 2022-2023. 
We geven rt individueel of in groepsverband. Het begint met een duidelijke hulpvraag. Vaak 
komt die vraag voort uit de leerlingbegeleiding. De leerlingbegeleiding is een overleg tussen 
leerkrachten, intern begeleider/ondersteuningscoördinator en de gedragswetenschapper. 

De rt’er start met een vooronderzoek, tenzij we al genoeg onderzoeksgegevens hebben.  
Vervolgens maken we een ‘handelingsplan’. Tijdens het rt-traject houden we de voortgang 
goed in de gaten. Als het nodig is, stellen we het handelingsplan bij. De leerkracht houdt  
de ouders op de hoogte. Op verzoek kunnen de ouders schriftelijk geïnformeerd worden  
of een overleg met de rt’er inplannen. 

Voor het leerproces kan het nuttig zijn dat de leerling thuis oefeningen doet. Dit gaat altijd in 
overleg met de ouders, leerkracht en de rt’er.

3.2 DIDACTISCH

3.3  ONDERWIJSONDERSTEUNENDE ACTIVITEITEN
REMEDIAL TEACHING (RT)
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Beeldteamcoaching
Wij organiseren intervisies met groepen leerkrachten om de kwaliteit van het onderwijs en het 
klassenmanagement te verbeteren. Dit doen we aan de hand van video-opname. We maken 
alleen video-opnamen van uw kind als u toestemming heeft gegeven. 

Logopedie
Een groot deel van onze leerlingen heeft grote of kleine moeilijkheden op het gebied van taal,
spraak en communicatie. Logopedie kan dan zinvol zijn. Logopedie richt zich op stemgebruik,
uitspraak, gehoor en taal In overleg met de orthopedagoog, leerkracht, intern begeleider/zorg-
coördinator en met u als ouder wordt een leerling aangemeld bij de logopedie. Hiervoor is een 
verwijzing vanuit de huisarts noodzakelijk. De logopedist stelt de doelen op waaraan gewerkt 
gaat worden. Natuurlijk wordt u hier als ouder ook van op de hoogte gebracht en bij betrokken. 
Logopedie wordt individueel, in kleine groepjes en soms ook in de klas aangeboden.

Onderzoek door jeugdarts gemeentelijke gezondheidsdienst (GGD)
De Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) biedt uw kind op verschillende leeftijden een stan-
daard medisch onderzoek aan. U krijgt vanzelf een uitnodiging thuisgestuurd. Zie ook: 
www.ggdbzo.nl/ouders.

Op Zuiderbos streven we ernaar om de leerling proceseigenaar te laten zijn over zijn/haar 
eigen ontwikkeling: wat kan er ingezet worden om de ontwikkeling te bevorderen dan wel te 
compenseren. 
 
In de afgelopen schooljaren hebben we daarom hard gewerkt aan de uitwerking van dit model. 
Dit heeft uiteindelijk geleid tot 13 uitgewerkte ontwikkelkaarten, signaleringskaarten en een 
faciliteitenkaart. Allemaal met een stuk uitleg voor de docent of leerling. En met signalen en 
ondersteuningsadviezen zowel tijdens de instructie, zelfstandig werken als tijdens toetsen. 
Deze kaarten zijn gebundeld in een boekje, ‘factoren die het leerproces beïnvloeden’ en zijn 
inmiddels niet meer weg te denken binnen het onderwijs op Zuiderbos.
 
Om in de ontwikkelkaarten een verdiepingsslag te maken, is vorig schooljaar het idee ontstaan 
om te onderzoeken of we trainingen kunnen koppelen aan de ontwikkelkaarten. Dit onderzoek 
is gedurende het schooljaar 2020-2021 een ontwikkelopdracht geweest met als resultaat dat 
we het nieuwe schooljaar bij enkele ontwikkelkaarten ook trainingen aan kunnen gaan bieden.

3.4 ONTWIKKELKAARTEN
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4.1 OUDERCONTACTEN

Zuiderbos hecht veel belang aan goede samenwerking met ouders. Wij vinden het noodzake-
lijk dat ouders, school en Herlaarhof (of een andere gespecialiseerde ggz) goed en regelmatig 
contact hebben. Samen delen we de zorg voor de opvoeding en ontwikkeling van uw kind. 
Goede afspraken en heldere wederzijdse verwachtingen zijn dus belangrijk! Als kinderen 
ervaren dat hun ouders betrokken zijn bij wat er op school gebeurt, geeft dat duidelijkheid en 
vertrouwen.

Wij werken op verschillende manieren samen met u als ouder:
 • Het eerste contactmoment is tijdens het kennismakings- en intakegesprek.
 •  In de tweede schoolweek belt de leerkracht/mentor met u om te vragen hoe de eerste 

dagen zijn gegaan.
 •  Binnen zes weken na de startdatum worden de ouders bij ons uitgenodigd. We bespreken 

en ondertekenen het ontwikkelingsperspectief (OPP). U krijgt een exemplaar mee.
 •  Minimaal 2 keer per jaar hebben we een evaluatie- en voortgangsgesprek rondom  

het OPP.
 •  Zuiderbos organiseert twee ouderavonden per jaar. Hier leren we elkaar beter kennen, 

wisselen we informatie uit en ontmoet u ouders van andere leerlingen. Ook kunnen er 
avonden worden georganiseerd rondom een bepaald thema, bijvoorbeeld de overgang 
van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs.

 •  In samenwerking met oudervereniging Balans organiseren we inloopmiddagen en  
informele ouderbijeenkomsten. Tijdens deze bijeenkomsten wisselen ouders  
ervaringen uit. Familie en vrienden zijn ook welkom.

 •  Wij nodigen ouders uit om plaats te nemen in de medezeggenschapsraad.  
Zie voor meer informatie paragraaf 4.3.

Veel ouders brengen hun kind(eren) niet zelf naar onze school. Contact met de school is  
daardoor minder vanzelfsprekend dan wanneer uw kind naar een school in de buurt gaat.  
We benadrukken daarom dat we het altijd op prijs stellen als ouders contact opnemen. Heeft u 
vragen, aarzel dan niet! De leerkracht of mentor van uw kind is buiten schooltijd telefonisch of 
per e-mail te bereiken. Oudergesprekken plannen we in principe na schooltijd in.

Omdat regelmatig contact met ouders zo belangrijk is, vragen we u wijzigingen van adres en/
of telefoonnummer zo snel mogelijk aan onze administratie door te geven. Dit kunt u doen 
door een mail te sturen aan leerlingenadm@zuiderbos.nl of telefonisch op 040-3030654.

ZUIDERBOS

OUDERS

KIND

ZORGINSTELLING
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Afgelopen schooljaar is er een oudertevredenheidsonderzoek afgenomen. Uit het onderzoek 
van 2021-2022 blijkt dat u als ouder tevreden bent over Zuiderbos Veldhoven. We zien dat de 
contacten met school beter worden beoordeeld dan het onderzoek twee jaar geleden. Het is 
aan ons samen om er voor te zorgen dat we dit vasthouden. Dat we een veilige school blijven 
waarin kinderen en ouders gehoord en betrokken worden bij het opstellen en uitvoeren van het 
onderwijs ontwikkel perspectief (OPP) van uw kind. 

In 2007 is er een nieuwe wet op de medezeggenschap in scholen (WMS) gekomen. De wet be-
nadrukt dat het belangrijk is dat ouders en personeelsleden meepraten en meebeslissen over 
school- en onderwijszaken.

Als u belangstelling heeft voor een plaats in de medezeggenschapsraad, neemt u dan contact 
op met één van de leden van de raad:
 Zuiderbos: 073-6847060
 Voorzitter: Jürg Bertens (j.bertens@zuiderbos.nl)
 Secretaris: Luc Geoffroy Chateau (l.geoffroy@zuiderbos.nl)

4.2 JAARLIJKS TEVREDENHEIDSONDERZOEK

4.3 MEDEZEGGENSCHAPSRAAD ZUIDERBOS
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4.4 PORTFOLIO EN SCHOOLADVIES

4.5 SCHOOLVERZUIM

U krijgt minimaal tweemaal per jaar een uitnodiging om het ontwikkelingsperspectief (OPP) 
te bespreken. Eén circa zes weken na het begin van het nieuwe schooljaar en één rond maart/
april. In deze bespreking kijken we naar de totale ontwikkeling van uw kind. In principe no-
digen we uw kind hier ook voor uit. Soms voor het hele gesprek, soms voor een deel ervan. 
Uiteraard heeft u hierin een stem.

Drie keer per jaar krijgt uw kind een portfolio mee. In de eerste plaats is deze portfolio voor 
uw kind. Het kan motiverend werken en uw kind krijgt te zien hoe het gaat op school. Wij 
vragen u de portfolio te ondertekenen en het uw kind ondertekend mee te laten brengen naar 
school. Bij het verlaten van onze school krijgt uw kind alle portfolio’s mee.

Heeft u vragen over de portfolio, neem dan contact op met de mentor/leerkracht.

Integraal schooladvies
Wanneer uw kind Zuiderbos verlaat, stellen wij een zogenaamd ‘integraal schooladvies’ op.  
Dit schooladvies geeft aan op welk niveau uw kind uitstroomt. Ook beschrijven we de  
ondersteuningsbehoefte voor de vervolgschool of arbeidsplek. Het schooladvies komt  
in het OPP. Dit dragen we in een gesprek over aan de vervolgplek.

Kan uw kind door ziekte of andere omstandigheden niet naar school komen, dan vragen wij 
u dit zo snel mogelijk aan ons door te geven bij de receptie op het algemene telefoon num-
mer. Bij voorkeur voordat de lessen zijn begonnen. Het taxibedrijf wordt door u op de hoogte 
gebracht indien uw kind met de taxi reist. Wij gaan ervan uit dat uw kind ziek is, totdat hij/zij 
door u beter wordt gemeld. Wij zijn verplicht schoolverzuim bij te houden. Regelmatig verzuim 
melden we bij de leerplichtambtenaar.
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4.6 KLACHTENREGELING

Wij willen klachten voorkomen door te streven naar een goede communicatie tussen ouders 
en medewerkers.
We nemen elke klacht serieus. Meningsverschillen proberen we samen op te lossen, zodat het 
geen officiële klacht hoeft te worden. De behandeling van een officiële klacht is erg ingrijpend 
voor zowel de aanklager als de school.

Heeft u een klacht of meningsverschil, probeer dit dan te bespreken met de betrokken  
medewerker. Lost dat niets op, neem dan contact op met de intern begeleider/ondersteu-
ningscoördinator de school. Soms helpt het om een gesprek aan te gaan met de vertrouwens-
personen van de school.  

Zuiderbos heeft zich aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie van de Geschillencom-
missies Bijzonder Onderwijs (GCBO). Ook hebben wij een regeling ‘Preventie Seksuele Intimi-
datie’ opgesteld. Hierin staan ook gedragsregels rondom seksualiteit. Dit document  
is in te zien op school. 

Deskundig en onafhankelijke partner GGD
Bij een melding van een ingrijpende gebeurtenis of grensoverschrijdend gedrag, kunt u als
ouders veel vragen hebben. Wat doet zo’n situatie met uw kind, hoe kunt u het beste hiermee
omgaan en wat mag u van de school verwachten? Onafhankelijke en deskundige ondersteu-
ning kan dan zeer waardevol zijn. Zuiderbos biedt indien gewenst de mogelijkheid om te
praten met een extern vertrouwenspersoon. Deze vertrouwenspersoon geeft advies aan de
school, maar ook aan u als ouders en begeleidt u tijdens het klachtentraject.
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4.7 VERZEKERINGEN

4.9 KLUISJES 

4.10 LEERLINGENAANTAL

Als school beschikken wij over een personeelsaansprakelijkheidsverzekering, een bestuurdersaansprakelijkheidsver
zekering, een brandverzekering en een schoolongevallenverzekering. De aansprakelijkheidsverzekering geeft dekking 
voor schade die niet bij een andere verzekeraar verzekerd is. De schoolongevallenverzekering is voor leerlingen van 
kracht tijdens schooluren, schoolevenementen en het rechtstreeks reizen van en naar school. 

Brengt uw kind iets mee naar school en dit raakt kwijt of gaat kapot, dan zijn wij niet aansprakelijk te stellen. Ook als uw 
kind iets kapot maakt van school of van een ander, blijft dit een zaak voor uw eigen WA-verzekering. Wordt bij uw kind 
iets beschadigd door een ander kind, dan zijn de ouders van dat kind aansprakelijk te stellen.

Zuiderbos wil leerlingen beschermen tegen kindermishandeling en huiselijk geweld. Daarom hebben wij, net zoals ande-
re scholen, een meldcode. In dit stappenplan staat hoe een leerkracht, maar ook een huisarts, kinderopvang¬medewer-
ker of hulpverlener moet handelen bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling. Een belangrijk onderdeel van 
de meldcode is dat we onze vermoedens en zorgen altijd bespreken met de ouders of verzorgers. In sommige situaties 
besluit de “aandacht functionaris meldcode” een melding te maken bij de gemeente of Veilig Thuis. In dat geval stellen 
we ook altijd de ouders op de hoogte. 

We verplichten de leerlingen van het college gebruik te maken van de kluisjes. Voor het gebruik van een kluis vragen wij 
10,- borg. De borg wordt ingehouden bij beschadiging van de kluis of het verliezen van de sleutel. In verband met veilig-
heid en hygiëne heeft de school het recht om kluiscontroles te doen.  De politie kan bij de kluiscontrole aanwezig zijn ter 
assistentie, maar mag niet zelf de kluisjes openen.  Met betaling van de borg stem je met bovenstaande in.

Wij bieden verantwoord en veilig onderwijs in kleine groepen. Onze school in Veldhoven heeft een capaciteit van maximaal 
90 leerlingen. Het kan voorkomen dat uw kind niet direct op de school geplaatst kan worden. In dat geval doen we er alles 
aan om de overbruggingsperiode soepel te laten verlopen. Leerlingen worden geplaatst op volgorde van aanmelding. Zit 
de school vol, dan werken we met een wachtlijst. Aanmeldingen van leerlingen die tijdelijk op de kliniek (Vught) hebben 
gezeten en weer naar Zuiderbos Veldhoven terug komen krijgen evenals dagklinische leerlingen voorrang bij plaatsing 
op school. Op speciaal verzoek van Herlaarhof kan ook om behandeltechnische redenen voorrang worden verleend. We 
wijken dan af van de volgorde van de wachtlijst.

Stichting Leergeld kan ouders met (tijdelijke) beperkte financiële middelen ondersteunen zodat hun kind toch kan deel-
nemen aan activiteiten. Denk bijvoorbeeld aan een sport, dans of muziekles. Maar ook kan Stichting Leergeld indien no-
dig helpen bij schoolkosten, een fiets of een computer. Voor het aanvragen van financiële ondersteuning kunnen ouders 
zich melden bij:
Stichting Leergeld Eindhoven
Doctor Cuyperslaan 64
5623 BB Eindhoven
040 - 213 11 41
Telefonische bereikbaarheid: maandag t/m donderdag van 9.00 uur tot 12.00 uur
info@leergeldeindhoven.nl
www.leergeld.nl/eindhoven

4.8 MELDCODE KINDERMISHANDELING EN HUISELIJK GEWELD

4.11 STICHTING LEERGELD 
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5.1 OMGAAN MET ELKAAR

5.2 SCHORSING OF VERWIJDERING

Leerlingen en medewerkers moeten zich veilig voelen bij ons op school. Iedereen is uniek en 
verdient respect. Pestgedrag bestrijden we.

Samen hebben we twee basisregels afgesproken. Deze regels gelden voor iedereen: leerling 
én medewerker. We verwachten dat iedereen zich hieraan houdt. Aan het begin van ieder 
schooljaar bespreken we de regels. Leerlingen die tussentijds instromen, krijgen de regels 
uitgelegd in hun eerste week.

Dit zijn de twee basisregels:
• Wij luisteren naar de leerkracht en elke andere medewerker van Zuiderbos.
• Wij hebben respect voor elkaar: ik mag ik, jij mag jij zijn.

Onze school moet een plek zijn waar iedereen zich veilig en gelukkig voelt. Dit betekent dat  
we respect en begrip tonen voor elkaar. Pesten, agressie, geweld, (seksuele) intimidatie,  
racisme en discriminatie willen we voorkomen. Op onze website vindt u ons ‘onderwijs protocol 
tegen pesten’. 

Naast de basisregels hebben we een aantal gedragsregels. We maken daarover samen met de 
leerlingen afspraken. Zo zorgen we voor een goede en veilige sfeer. Komt de veiligheid  
in gevaar, dan zullen onze medewerkers ingrijpen. In het uiterste geval moeten we fysiek han-
delen. Binnen stichting Zuiderbos zijn elf medewerkers gecertificeerd als trainer ‘veilig wer-
ken met kinderen en jeugd’. Onder andere via trainingen gedurende het hele schooljaar zorgen
zij ervoor dat alle teams deskundig zijn en blijven op dit vlak.

In het geval van ernstig wangedrag zoals mishandeling, bedreiging, diefstal, gebruik of ver-
moedelijk gebruik van alcohol of drugs of het herhaaldelijk negeren van de regels, kan de
directie besluiten tot schorsing van de leerling. Bij ernstig wangedrag van een leerling of
ouder(s) kan de directie ook besluiten de leerling van school te verwijderen. Het gaat dan
om ernstige verstoring van de rust of de veiligheid op school. Ook kan er sprake zijn van een
onherstelbaar verstoorde relatie tussen de leerling en school en/of de ouders en school. We
zullen in dergelijke gevallen altijd contact opnemen met u als ouder of verzorger om tot verde-
re afspraken te komen.

Bij het van school verwijderen van een leerling volgen wij de wettelijk vastgestelde procedure.
Die bestaat onder andere uit de volgende stappen:
 •  horen van leerkracht en ouders;
 •  de ouders ontvangen een bericht waarin staat dat zij binnen zes weken bezwaar
  kunnen aantekenen;
 •  melding aan, en overleg met de Inspectie van het Onderwijs;
 •  melding aan de leerplichtambtenaar;
 •  binnen 4 weken na ontvangst van het bezwaarschrift neemt het bevoegd gezag
  een besluit.
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5.4 OVERBIJVEN

In de ochtend kunnen leerlingen meegebracht drinken en/of fruit nuttigen. Leerlingen  
doen dit tijdens de pauze. Met uitzondering van de klas SO-1; die doen dit in de klas.
Zuiderbos Veldhoven maakt gebruik van schoolfruit en doet regelmatig mee aan gezonde 
school projecten in de gemeente Veldhoven.

Op hun verjaardag mogen leerlingen trakteren. Wij vragen u de traktatie zo gezond en  
goedkoop mogelijk te houden. Ook waarderen we het als uw kind geen snoep meebrengt  
naar school.

Het overblijven is tijdens de grote pauze. Deze duurt 30 minuten. Alle leerlingen blijven tussen 
de middag over, met uitzondering van de dagklinische leerlingen die op dat moment het pro-
gramma op Herlaarhof volgen. U zorgt voor een lunchpakket en drinken. De leerlingen in de 
onderbouw eten tijdens de middagpauze gezamenlijk in de klas. De leerlingen in de boven-
bouw eten tijdens de middagpauze buiten. Er zijn altijd meerdere personeelsleden aanwezig 
die toezicht houden. De leerlingen mogen zonder toestemming niet het school terrein verlaten.

5.3 ETEN EN DRINKEN
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5.5 VRIJWILLIGE FINANCIËLE OUDERBIJDRAGE

5.7 MULTIMEDIA

5.6 MOBIELTJES 

Het ministerie stelt voor bepaalde activiteiten en voorzieningen geen geld beschikbaar.  
Denk aan activiteiten als een sportdag, projecten, thema’s, excursies of vieringen. Wij vinden 
deze activiteiten heel belangrijk. Ze dragen bij aan de ontwikkeling en het welzijn van onze 
leerlingen. Daarom vragen wij aan alle ouders een vrijwillige financiële bijdrage. 
Voor SO leerlingen bedraagt de vrijwillige bijdrage € 30,- per kind. 
Voor VSO leerlingen bedraagt de vrijwillige bijdrage € 40,- per kind. 
Deze bedragen zijn goedgekeurd door de medezeggenschapsraad. Het gehele bedrag komt ten 
goede aan de leerlingen. Wij wijzen u erop dat het om een vrijwillige bijdrage gaat. U bent dus 
nergens toe verplicht en uw kind(eren) merken er niets van als u ervoor kiest niet te betalen. Wél 
hopen we dat u bereid bent de bijdrage te betalen, omdat het de organisatie van de activiteiten 
mogelijk maakt. De bijdrage die wij vragen voor het schoolreisje is niet inbegrepen.  

Mobieltjes/tablets zijn alleen tijdens de les toegestaan als de leerkracht hier expliciet  
toestemming voor geeft en deze een bijdrage leveren aan de les of dit in het OPP beschre-
ven staat met een bepaald doel of termijn. Alleen in de grote en in de kleine pauze mogen zij 
deze gebruiken. Vanwege privacy van de leerlingen mogen er geen foto’s of video’s gemaakt 
worden. Zien we dat een leerling niet goed omgaat met de telefoon, bespreken we dit en ne-
men we de telefoon in bewaring tot aan het einde van de dag. We benaderen de ouders als de 
problemen regel matig voorkomen. 

Computers mogen alleen gebruikt worden voor leeractiviteiten. Onze leerkrachten houden 
dit scherp in de gaten. Gaan leerlingen op social media of vallen zij elkaar digitaal lastig, dan 
volgt een gesprek. Als het nodig is, nemen we contact op met de ouders. Op de website leest  
u meer over onze regels voor multimedia.
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5.9 SCHOOLMATERIAAL COLLEGE

5.10 ROKEN 

Op Zuiderbos willen we dat iedereen zich prettig voelt in zijn of haar kleding. Wanneer de 
leerkracht of directie vindt dat kleding niet gepast is, vragen wij de leerling dit niet meer te 
dragen. Waar nodig wordt dit doorgesproken met u als ouder. Houdt de leerling zich daar niet 
aan, dan kan dat leiden tot schorsing. Bij het volgen van de lessen techniek, handvaardigheid 
en consumptieve technieken gelden veiligheidsvoorschriften. Zo mag er in deze lokalen niet 
met open schoenen gewerkt worden.

Leerlingen van het college hoeven geen boeken te kopen, maar lenen deze van Zuiderbos. 
Schrijfmaterialen en andere schoolartikelen brengen de leerlingen zelf mee. In de eerste 
schoolweek krijgt iedereen een lijst van de benodigde materialen.

Per 2020 zijn scholen in het primair en voortgezet onderwijs verplicht hun terrein rookvrij te
maken. Kinderen en jongeren moeten rookvrij kunnen opgroeien en daar hoort een rookvrij
schoolterrein bij.
Uit onderzoek blijkt dat de kans groter is dat kinderen en jongeren die anderen zien roken, zelf
ook eerder gaan roken. Een rookvrij schoolterrein beschermt de leerlingen ook tegen de scha-
delijke gevolgen van meeroken. Daarom is Zuiderbos vanaf schooljaar 2019-2020 een rookvrije
school. Het is niet meer toegestaan om te roken op het schoolterrein.

5.8 KLEDING
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5.13 GYMNASTIEK

Dag- en poliklinische leerlingen kunnen schoolvervoer of een vergoeding voor het openbaar 
vervoer aanvragen. Het formulier hiervoor is verkrijgbaar bij de gemeente waarin ze wonen. 
Dit is meestal snel geregeld. Als u klachten heeft over het vervoer, moet u het taxibedrijf daar-
op aanspreken. Wordt het niet goed opgelost, dan kunt u bellen naar de afdeling  
‘onderwijs’ van uw gemeente. Daar is iemand werkzaam die over het vervoer naar het  
speciaal onderwijs gaat.

Omdat wij op Zuiderbos vinden dat de expertise van de bibliotheek onmisbaar is en een goede 
aanvulling bij het leesonderwijs op school zijn we de samenwerking aangegaan middels de 
‘Bibliotheek op school’ met de Bibliotheek Veldhoven.
Goed leren lezen is belangrijk binnen onze maatschappij. Wanneer je het technisch en begrij-
pend lezen beheerst kun je meer kennis opdoen, je verder ontwikkelen en je beter redden in 
de samenleving. Leesplezier is de basis voor het leren lezen. Dagelijks voorlezen en zelf lezen 
zijn vanzelfsprekend op school en liefst ook thuis.
Bibliotheek Veldhoven vult onze collectie aan middels een wisselcollectie en zet leesbevorde-
rende activiteiten in om onze leerlingen te ondersteunen en motiveren voor lezen.

Twee keer in de week wordt er een gymles aangeboden door een vakleerkracht. Aan het begin 
van het schooljaar maken wij de lestijden bekend. Deze tijden kunnen in de loop van het jaar 
veranderen. Daar krijgt u dan bericht van. 

Op de dagen dat uw kind gymles heeft, vragen wij u het volgende mee te geven:
• gymschoenen met zool die niet afgeeft
• gymbroek of trainingsbroek
• gymshirt of jack
• handdoek/washand om je op te frissen (er wordt niet gedoucht, wel opgefrist) 

Deelname: Wanneer uw kind niet met de gymles kan meedoen, dan vernemen we dat graag 
schriftelijk of digitaal van u of van de groepsleiding.

Sportactiviteiten 
We organiseren elk jaar een sportdag, een sponsorloop en doen mee met de jaarlijkse Ko-
ningsspelen. Ook nemen we deel aan diverse sportactiviteiten buiten school, een voorbeeld 
daarvan is een voetbal-scholentoernooi. Er wordt ieder jaar bekeken of een dergelijk sportac-
tiviteit passend is voor onze leerlingen. 

5.12 BIBLIOTHEEK

5.11 VERVOER NAAR SCHOOL
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Waar komen onze leerlingen terecht? In onderstaand diagrammen ziet u waar de uitstromende leerlingen 
van schooljaar 2021/2022 zijn beland en welke resultaten onze leerlingen hebben behaald. Dit gaat om 
leerlingen die op Zuiderbos Veldhoven hebben gezeten.
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Locatie Veldhoven heeft voor het schooljaar 2022-2023 een jaarwerkplan opgesteld waarin diverse thema’s 
staan opgenomen die in dit schooljaar centraal staan. Hieronder vindt u de ontwikkelingen voor het school-
jaar 2022-2023:

Ontwikkelpunten Zuiderbosbreed:

Samenwerking ouders
Als gevolg van de COVID-19 pandemie is er dit schooljaar weinig fysiek contact met ouders geweest; ouder-
gesprekken hebben voornamelijk online via Teams plaatsgevonden. Hier zijn voor- en nadelen aan ver-
bonden en de werkvorm is anders, maar onze ervaring is dat we in deze periode even veel contact hebben 
kunnen houden met ouders van onze leerlingen als voorheen en dat vinden we heel positief! 

Veilig schoolklimaat
Bij Zuiderbos streven we ernaar om voor iedereen een veilige school te zijn. Concreet houdt dit in dat de 
scholen voor leerlingen en medewerkers een prettige omgeving is om te leren en te werken. Eén van de 
uitgangspunten van Zuiderbos is ‘Ik mag ik en jij mag jij zijn’. Dat betekent dat we er zo goed mogelijk voor 
zorgen dat iedereen zich veilig voelt en zichzelf kan zijn. Medewerkers volgen met regelmaat de training 
Veilig Werken en in de teams is zowel fysieke en sociale veiligheid een vast onderwerp van gesprek. In men-
torgesprekken en in de klas wordt er veel aandacht besteed hoe je In de klas samen zorgt voor een fijne en 
veilige sfeer. Als we merken dat er op welke wijze dan ook inbreuk wordt gemaakt op ons uitgangspunt ‘ik 
mag ik en jij mag jij zijn’ zullen we ons altijd in blijven spannen om terug te keren naar een veilig leer- en 
werkklimaat. Er is dit jaar meer de-escalerend gehandeld; in eerste instantie vanwege COVID-19-maat-
regelen (o.a. de 1,5 meter richtlijn). Door de pandemie is extra ingezet op een prettig pedagogisch klimaat 
voor de leerlingen en hun sociaal-emotioneel welbevinden.

NPO
Het ministerie van onderwijs heeft voor het komende schooljaar financiële middelen ter beschikking ge-
steld door middel van het Nationaal Programma Onderwijs (NPO). Het NPO moet het voor leerlingen die dat 
nodig hebben mogelijk maken langer, meer en effectievere onderwijstijd te laten krijgen om de impact die 
de coronacrisis tot nu toe op hun ontwikkeling had, te herstellen en hen weer een goede uitgangspositie te 
geven. 
Met de middelen die beschikbaar worden gesteld wil Zuiderbos een extra boost geven aan onderstaande 
ontwikkelpunten.

Hoogbegaafdheid
Binnen Zuiderbos zijn een aantal begaafde en hoogbegaafde leerlingen. We zien dat deze leerlingen kam-
pen met problemen, die uiteenlopen van faalangst en concentratieproblemen tot niet meer naar school 
komen. Binnen de verschillende afdelingen lijken het onderwijsaanbod en de aansturing nog onvoldoende 
aan de leerbehoeften van deze doelgroep tegemoet te komen. In samenwerking met het samenwerkings-
verband voert Zuiderbos de komende periode een beginnend onderzoek uit naar co-morbiditeit m.b.t. hoog-
begaafdheid. Ons uiteindelijke doel is: herkennen van (hoog-)begaafde leerlingen, de leerbehoeften van 
deze leerlingen in kaart brengen en het ter beschikking hebben vaneen plan van aanpak dat laagdrempelig 
is voor gebruik in de praktijk. Hiermee hopen we dat stagnatie in onderwijs zoveel mogelijk kan worden 
voorkomen.  

Gezonde school 
Binnen ons onderwijs willen we onze leerlingen kennis laten maken  en bewust laten worden van  een 
gezonde leefstijl Dit verwerken we in onze verzorgingslessen en willen wij u als ouder vragen om gezon-
de traktaties mee te geven aan uw kind, indien van toepassing. Het afgelopen schooljaar is er een start 
gemaakt in de samenwerking met externe partners op het gebied van sport en bewegen. Dit willen we 
komend schooljaar door ontwikkelen.

Digitalisering van het onderwijs
De ontwikkelingen binnen de digitalisering van het onderwijs gaan razendsnel. Bij Zuiderbos is een 
werkgroep ICT die deze ontwikkelingen nauwlettend volgt en de teams adviseert. We zien in toenemende 
mate de noodzaak, met name op de afdelingen vmbo en havo, voor het voor handen hebben van een laptop 
voor elke leerling. Komend schooljaar willen we dit verder uitwerken met het plan ‘1 leerling, 1 laptop’. 
Onze ambitie is om uiteindelijk voor elke Zuiderbos leerling binnen de college afdelingen een eigen laptop 
in bruikleen te hebben. Voor komend schooljaar geldt dat de leerling die een laptop nodig heeft deze op 
school kan gebruiken waar nodig, u krijgt hiervoor nog verdere berichtgeving.
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Mediawijsheid
Waar het vroeger de krant was die op de mat viel, is het nu een pushbericht van Facebook en Instagram om leer-
lingen te voorzien van het laatste nieuws. Media is dus ook sociale media, het nieuws op tv en advertenties.
Media is belangrijk om goed mee te kunnen doen in de samenleving, maar ook om jezelf uit te drukken binnen die 
samenleving. Via media blijf je meestal op de hoogte van wat er aan de hand is in de wereld en om je heen. En via 
media sta je in contact met anderen. Deze media is vele malen sterker aanwezig dan vroeger. En kan soms best 
veel prikkels opleveren. Omdat het zoveel is en het je eigenlijk overal achtervolgd, is het goed om er kritisch mee 
om te gaan. Het is dus belangrijk dat onze leerlingen leren welke media je waarvoor kunt inzetten en of je wel of 
niet iets aan al die media hebt. Daarnaast gaat de digitalisering van het onderwijs ontzettend hard. Door Corona 
en daaruit voortvloeiend het digitale (thuis)onderwijs van het afgelopen schooljaar, maar ook de invloeden van so-
ciale media is wederom gebleken hoe belangrijk het is om onze leerlingen mediawijs te maken en te houden. Het 
komende schooljaar willen we door middel van het invliegen van externe kennis, onze medewerkers klaarstomen 
voor een blijvend programma m.b.t. mediawijsheid binnen ons onderwijsaanbod.

Proceseigenaarschap bij de leerling 
De ontwikkelkaarten zijn dit jaar intensiever gebruikt. Vanuit het OPP komt concreter naar voren welke ontwik-
kelkaart mogelijk ingezet kan worden, waardoor de mentor een kaart sneller kan implementeren in de klas. Er 
is nog wel groei te behalen op het borgen van de evaluatie zodra de ontwikkelkaart is ingezet; dit is een mooi 
ontwikkelpunt voor volgend schooljaar. 
Het vergroten van eigenaarschap bij onze leerlingen blijft een centraal thema waar we kritisch op blijven evalue-
ren (“wat doen we goed en wat kan (nog) beter”).

Leerlingvolgsysteem sociale en maatschappelijke competenties
Ons leerlingvolgsysteem met betrekking tot sociale en maatschappelijke competenties is het afgelopen school-
jaar goed doorontwikkeld. Andere scholen en de inspectie van het onderwijs zijn hierbij nauw betrokken. Inmid-
dels is er binnen Zuiderbos een pilot uitgezet. Deze pilot loopt komend schooljaar door om zo het leerlingvolgsys-
teem nog beter te kunnen uitwerken en finetunen.

Bewegingsonderwijs
Gebleken uit observaties van onze LO docenten is dat sommige leerlingen in Coronatijd motorisch onvoldoende 
ontwikkeld zijn. Het komende schooljaar willen wij ons daarom richten op steunlessen voor individuele leerlingen 
dan wel in kleine groepjes ter bevordering van hun motorische vaardigheden, met als doel op termijn weer aan te 
kunnen sluiten bij de klassikale gymlessen.
 
Ontwikkelpunten voor locatie Veldhoven 2022-2023

Doorontwikkelen onderwijs-/zorgarrangementen
We zien de vragen voor specifieke maatwerktrajecten toenemen, evenals het aantal leerlingen dat uitvalt binnen 
het onderwijs, die niet kunnen voldoen aan de wettelijke 500-uren norm voor het volgen van fysiek onderwijs. 
Daarom blijven we de afstemming met leerplicht, gemeenten en samenwerkingsverband zoeken om samen te 
onderzoeken met welke dagbestedingsorganisaties in de gemeente een duurzame samenwerking kan worden 
opgestart om voor deze doelgroep aan het recht van onderwijs te kunnen voldoen.

Een aandachtspunt bij het integrale werken is de toename van het aantal leerlingen op Zuiderbos waarvan tijdens 
de schooltijd het zorgtraject afgerond wordt of (tijdelijk) stopt. We vragen actieve betrokkenheid van onze (zorg)
partners en willen een uniforme werkwijze creëren. Om integraal te kunnen blijven werken, en daarmee de door-
lopende ontwikkel- en begeleidingslijn te borgen, gaat Zuiderbos aanvullende afspraken met betreffende zorg-
partners en gemeenten maken. 

Kennis brengen naar de scholen
Door middel van het inzicht bieden in ons volledige aanbod (naamsbekendheid) en onderzoeken van eventuele 
samenwerkingen met andere scholen in de regio door middel van arrangementen streven we er naar om onze 
kennis te delen met de regio en naar de scholen toe te brengen. Een voorbeeld hiervan is de Trajectklas in samen-
werking met het Montessori College Eindhoven, die dit schooljaar haar laatste pilotjaar ingaat. 
We streven er naar om preventiever in beeld te komen, waarbij we afgelopen schooljaar naast onze ambulante 
inzet een eerste leerling mochten ontvangen met een 13-weken arrangement met als doel intensieve beeldvor-
ming van de onderwijs-/ondersteuningsbehoeften en terugkeer naar school van inschrijving, om schooluitval en 
een  langdurige (residentiële) plaatsing te voorkomen. Deze trajecten wensen we volgend schooljaar meerdere 
keren uit te voeren.
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Ambulante inzet 
Het belang voor goede ambulante begeleiding wordt steeds groter om daadwerkelijk goed invulling te kunnen geven aan 
de opdracht van Passend Onderwijs, waarbij leerlingen zo thuis nabij mogelijk passend onderwijs moeten kunnen ont-
vangen. Het aantal ambulant begeleiders op de locatie is verdrievoudigd. Onze zichtbaarheid en betrouwbaarheid in de 
regio is voor ons een groot goed. We blijven procesmatig inzichtelijk maken wat de invulling van de ambulante begelei-
ding is ter behoeven van kwaliteitsbewaking en -ontwikkeling. 

Doorontwikkeling onderwijsaanbod 
De afdeling VSO in Veldhoven is volop in ontwikkeling. In schooljaar 2020-2021 zijn we gestart met een aangepast 
onderwijskundig concept, namelijk een modulaire, digitale en daarmee adaptieve manier van onderwijs. In schooljaar 
2021-2022 zijn leerlingen ingedeeld in groepen op basis van hun uitstroomperspectief: onderwijs en arbeid/dagbeste-
ding. Hiermee creëren we homogene(re) groepen waardoor we nog beter aan de onderwijsbehoeften van onze leerlingen 
tegemoet te kunnen komen. Locatie-breed wordt de 500-uren norm aangehouden in het toewerken naar het behalen van 
het uitstroomperspectief bij aanpassing van onderwijstijd.

De SO-afdeling heeft afgelopen schooljaar geconcludeerd dat de gedragscomponent nog zodanig op de voorgrond staat 
dat het didactisch aanbod hieronder heeft te lijden. In samenwerking met de rekenspecialist wordt komend schooljaar in 
beeld gebracht welke onderdelen compacter te maken zijn binnen het rekenonderwijs om zo een completer programma 
aan te bieden en CITO-resultaten meer in verhouding te laten staan. Ons doel is hiermee dat leerlingen een completer 
aanbod volgen zonder dat de gedragscomponent leidend blijft en drukkend is in de leerprestaties. Naast rekenen wordt 
dit ook in beeld gebracht voor het vak spelling.
 
VSO Trajectgroep Zuiderbos Veldhoven
Schooljaar 2021-2022 zijn we gestart met de VSO Trajectgroep. In deze groep kunnen leerlingen geplaatst worden met 
een afstand tot onderwijs en die maatwerk nodig hebben om op een laagdrempelige en veilige wijze een instroom in 
onderwijs mogelijk te maken. Deze leerlingen krijgen een aanbod passend bij hun ondersteuningsbehoeften en belast-
baarheid (door zorg vastgesteld). In blokken van 2x 6 weken vindt er observatie, toetsing en determinatie plaats om de 
leerling op didactisch gebied in beeld te brengen. De VSO Trajectgroep is op maandag, dinsdag en vrijdag geopend. Ge-
durende het traject wordt de aanwezigheid en didactiek stapsgewijs uitgebreid, waarna er een advies wordt gegeven over 
het vervolg. Dit kan zijn perspectief onderwijs of arbeid met bijbehorend een doorstroom naar de klas of dagbesteding in 
afstemming met leerplicht. 

Zoals eerder genoemd, streven wij ernaar om onze kennis naar scholen te brengen. We wensen dan ook om preventiever 
in beeld te komen. Daarom is, naast onze trajectbegeleiding op de scholen, ook de VSO Trajectgroep intern in te zetten 
als intensieve observatieplek middels een detachering, aangevuld met een arrangement van het samenwerkingsver-
band. Hierbij is voorwaardelijk dat de leerling niet thuiszit om kans op terugstroom te behouden en de leerling mag niet 
in afwachting zijn voor een plaatsing binnen het VSO. Gedurende de detachering volgt de leerling drie dagen onderwijs in 
de VSO Trajectgroep, waarbij de school van inschrijving actief betrokken blijft door bijv. de overige dagen een programma 
te bieden. Op deze manier streven we ernaar om schooluitval en, waar mogelijk, een langdurige (residentiële) plaatsing 
te voorkomen. 

Bibliotheek op school
Lezen is van groot belang. We willen het leesonderwijs bevorderen door middel van de bibliotheek op school; met name 
binnen de VSO-groepen streven we naar een gevarieerder aanbod, zullen er activiteiten worden aangeboden ter be-
vordering van het lezen en wordt er geïnvesteerd in ‘de bibliotheek op school’. Het leesplan krijgt een update en wordt 
opnieuw onder de aandacht gebracht tijdens bouwvergaderingen en teamvergaderingen. Klassen schrijven weer in op de 
lees bevorderende activiteiten vanuit het aanbod van Bibliotheek Veldhoven. 2x per schooljaar wordt er vanuit de biblio-
theek een workshop aangeboden met o.a. het thema ‘werkvormen’.
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SCHOOLTIJDEN 
EN VAKANTIES

8.
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Schooltijden
De leerlingen van het basisonderwijs hebben voor dit jaar een rooster van 989 lesuren. Voor de 
leerlingen van het college zijn dit 1.007 lesuren. Omdat we over het wettelijk aantal te maken 
uren heengaan, hebben we een aantal extra vrije dagen ingeroosterd. Een overzicht van deze 
vrije dagen vindt u op de activiteitenkalender.

De schoolweek ziet er als volgt uit voor het VSO:

Maandag   08.30-14.15
Dinsdag   08.30-14.15
Woensdag  08.30-14.15
Donderdag  08.30-14.15
Donderdag  14.15-15.30 - maatwerkuur individuele leerlingen college
Vrijdag  08.30-14.15

Schoolvakanties
     Van  tot
Herfstvakantie  Maandag 24 oktober 2022  Vrijdag 28 oktober 2022
Kerstvakantie  Maandag 26 december 2022 Vrijdag 06 januari 2023
Voorjaarsvakantie  Maandag 20 februari 2023 Vrijdag 24 februari 2023 
Tweede Paasdag Maandag 10 april 2023
Meivakantie (incl. Koningsdag) Maandag 24 april 2023 Vrijdag 05 mei 2023
Hemelvaart Donderdag 18 mei 2023 Vrijdag 19 mei 2023
Tweede Pinksterdag  Maandag 29 mei 2023
Zomervakantie  Maandag 17 juli 2023 Vrijdag 25 augustus 2023

Extra verlof
De leerplichtwet stelt heel duidelijk dat vakantie onder schooltijd vrijwel onmogelijk is.  
Alleen als voldaan wordt aan alle drie de volgende voorwaarden, kan een schooldirecteur een 
verzoek voor extra vakantie toestaan:
• Als ten minste één van de ouders een beroep heeft met seizoensgebonden 

werkzaamheden. Bijvoorbeeld in de agrarische sector of de horeca.
•  Als het gezin in geen van de schoolvakanties in 1 schooljaar met vakantie kan. Dus niet in 

de voorjaarsvakantie, de meivakantie, de kerstvakantie en de zomervakantie. 
• De extra vakantie niet in de eerste twee weken van het schooljaar valt.

 
De extra vakantie is nooit langer dan tien dagen. Na toestemming van de directeur of 
teamleider kan wel extra verlof worden toegekend voor bijzondere gevallen, zoals een bruiloft  
of begrafenis. Dit moet schriftelijk worden aangevraagd. Op onze website vindt u hiervoor  
een formulier.
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9.
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Liesbeth van den Oever  l.vandenoever@zuiderbos.nl  bestuurder
Ingrid Nelissen i.nelissen@zuiderbos.nl  directeur locatie Helmond/Veldhoven
Sanne Verlouw s.verlouw@zuiderbos.nl manager bestuurs- en 
     ondersteuningsprocessen
Chantal Bastiaans  c.bastiaans@zuiderbos.nl  directiesecretaresse

Meta van der Linden  m.vanderlinden@zuiderbos.nl    intern begeleider so
Jeske Visser  j.visser@zuiderbos.nl leraar so
Myrthe Kuiper  m.kuiper@zuiderbos.nl  leraar so
Dominique Gerits  d.gerits@zuiderbos.nl   leraar so
Nadija Fleskens n.fleskens@zuiderbos.nl leraarondersteuner so
Raphaël Klompers r.klompers@zuiderbos.nl  leraar 
Yvette den Hartigh y.denhartigh@zuiderbos.nl ondersteuningscoördinator
Lisa Looijmans l.looijmans@zuiderbos.nl  leraarondersteuner vso
Giséla Vermeulen g.vermeulen@zuiderbos.nl leraar vso
Desirée Verhoeven d.verhoeven@zuiderbos.nl leraar vso
Sjef van Hooff  s.vanhooff@zuiderbos.nl leraar vso/trajectklas
Yvie de Vet  y.devet@zuiderbos.nl leraar vso
Liesbeth Wouterse  l.wouterse@zuiderbos.nl   leraarondersteuner vso/  

stagebegeleider
Adrie Kauwenberg a.kauwenberg@zuiderbos.nl onderwijsassistent vso
Anton Cornelissen  a.cornelissen@zuiderbos.nl  conciërge
Gonnie Heesakkers  g.heesakkers@zuiderbos.nl  trajectbegeleider
Anne Schippers a.schippers@zuiderbos.nl orthopedagoog
Daan Gardien d.gardien@zuiderbos.nl leraar gym
Jill op ‘t Hoog  j.opthoog@zuiderbos.nl  logopedist
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GEGEVENS

10.
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Schooladres:    
Platanenlaan 26b
5507 MD Veldhoven   

Postadres:
Postbus 2214
5260 CE Vught

Tel: 040-3030654
e-mail: info@zuiderbos.nl 

Bestuurder: Liesbeth van den Oever
Directeur: Ingrid Nelissen

Zuiderbos Veldhoven is gevestigd bij de poli- en dagkliniek van Herlaarhof. Komt u uit de  
richtingen Venlo/Maastricht en Tilburg/’s-Hertogenbosch, neem dan afslag 31 (Veldhoven/
Industrieterrein de Hurk) vanaf de N2 (Randweg Eindhoven). Sla bij de rotonde linksaf de 
Heerbaan op en volg deze weg gedurende 3-4 kilometer. Sla rechtsaf bij de rotonde naar  
de Platanenlaan.
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